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ΑΠ ΟΛΑΥΣΗ + ΓΝΩΣΗ = ! 

 

Ένα μάθημα όπου ξαναβιώνουμε τη χαρά της αναζήτησης και την ηδονή της γνώσης. 
Οι πρωτότυπες συναντήσεις του Ρητορικού Κύκλου που παρουσιάζουμε κορυφαία έργα 
Φιλοσοφίας, Λογοτεχνίας, Επιστήμης και ευρύτερα της Τέχνης και του Πολιτισμού.  

 

Οι συναντήσεις είναι αυτοτελείς και γίνονται είτε δια ζώσης στο Χολαργό, είτε μέσω zoom. 
 

(Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής,  
και για την περίπτωση του zoom η σύνδεση με την ομάδα zoom του Ρητορικού Κύκλου) 

 
 

ΜΑΪΟΣ  2023 
 

11/5  στις 10 μ.μ. (Δηλώσεις συμμετοχής το συντομότερο δυνατόν) 
 
  

Ανάγνωση, σχολιασμός κειμένου με θέμα: 
 
Πλάτωνος, Ζ ́́ Επιστολή.  
 

Μια συγκλονιστική, γνήσια επιστολή από τον ίδιο τον Πλάτωνα προς τους φίλους τού μαθητή 
του Δίωνα στις Συρακούσες. Ίσως η πιο διάσημη φιλοσοφική επιστολή, όπου ο Πλάτωνας 
απαντά σε όλα όσα θα θέλαμε να τον ρωτήσουμε: Γιατί παράτησε την πολιτική της εποχής 
του στην Αθήνα, γιατί στράφηκε στη Σικελία, ποια είναι τα μυστικά δόγματα που δεν 
γράφονται, ποια είναι η σχέση Δασκάλου-Μαθητή, πότε και πώς να συμβουλεύουμε τους 
συμπολίτες μας, πώς εφαρμόζουμε τη Διαλεκτική, από τον Όνομα έως τις Ιδέες, πώς εξ’ 
αίφνης αντιλαμβανόμαστε την εσωτερική Γνώση κ.ά. Μια μοναδική συνάντηση πάνω σε ένα 
κορυφαίο κείμενο, όπου καλούμε σε συμμετοχή κάθε αναζητητή της Φιλοσοφίας. 
 
 
18/5 στις 10 μ.μ. (Δηλώσεις συμμετοχής το συντομότερο δυνατόν) 
 

 

Ανάγνωση, σχολιασμός κειμένου με θέμα: 
  
Πωλ Λαφάργκ: Το δικαίωμα στην Τεμπελιά. 
 

Ένα εμβληματικό κείμενο πάνω στην καταπίεση και στην εκμετάλλευση του εργαζόμενου κάθε 
εποχής. Γιατί χωρίς ελεύθερο χρόνο δεν υπάρχει εξέλιξη; Πώς μπορούμε να κάνουμε μια κοινωνία 
πιο δίκαιη, με μεγαλύτερη ισότητα; Χρειάζεται η βία, ή επανάσταση; Τι υποστηρίζουν οι μεγάλοι 
Αναρχικοί ή οι Σοσιαλιστές της εποχής: ο Προυντόν, ο Μπακούνιν, ο Μάρξ; 
Ένα πρωτότυπο, ριζοσπαστικό κείμενο που μας αφυπνίζει στην εποχή μας που οι προβληματισμοί 
έχουν λειανθεί από την τεχνολογική συμμόρφωση και τον ρηχό, ενοχικό τρόπο ζωής μας, της 
νευρωτικής «εργασιοθεραπείας». 
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